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Referentieproject 
Abdijtuinen

Projectgegevens
Opdrachtgever:  Van Santvoort
 projektontwikkeling bv
Project:  Abdijtuinen te Veldhoven
Aanneemsom:  EUR 1.150.000



Beschrijving project
Park Abdijtuinen en daktuin betreft een landschapspark 
wat zich uitstrekt over een parkeergarage wat naadloos 
overgaat in een groene omgeving en zelfs doorloopt 
tot aan het gemeentelijk groen. De tuin vormt een 
groene oase tussen de appartementen van het com-
plex Abdijtuinen.

Dolmans Landscaping Services heeft aansluitend op 
de aanleg van dit park het onderhoud op een correcte 
wijze uitgevoerd en was een partij welke meedenkt in 
de uitvoering van het onderhoud om zo te komen tot 
een optimaal beeld van het park. Daar het onderhoud 
is uitgevoerd door vakkundig personeel welke kijk heb-
ben op het juiste onderhoud van het groen worden 
onze uitgangspunten vanuit het ontwerp nader bena-
drukt in de beleving van de bewoners. 

Dolmans werkt altijd vanuit de visie dat opgedane 
kennis en ervaring de bouwstenen van de toekomst 
zijn. Juist door op die wijze te werken, kan het gehele 
bouwproces optimaal beheerst worden. Het leveren 
van hoogwaardige kwaliteit, creatieve ideeën en duur-
zame oplossingen vormt het dagelijkse doel. Een nuch-
tere hands-on mentaliteit is daarbij vanzelfsprekend. 
Evenals korte lijnen en vaste aanspreekpunten die 
verantwoordelijk zijn voor uw project en het geheel 
begeleiden. Van calculatie en inkoop tot de nazorg 
evenals alle in- en externe communicatie. Deze project 
verantwoordelijken bewaken de planning en hebben 
als taak om een project binnen de afgesproken tijd en 
budget te realiseren.

Beschrijving opdrachtgever
Van Santvoort heeft haar oorsprong in 1924. De heer 
Van Santvoort richt het familiebedrijf op en vestigt zich 
in Veldhoven. Het bedrijf is vanuit twee vestigingen actief 
in het ontwikkelen, realiseren, onderhouden en renove-
ren van woningen en utiliteitsgebouwen. 

Werkzaamheden
• uitvoeren grondwerk
• aanbrengen drainagesysteem dak 1,2 hectare
• aanbrengen daktuinsubstraat, 3150 m³
• aanleggen van Mongoolse leisteen, 650 m²
• aanleggen van Cortenstaal, 485 m1
• aanleggen van MBI verharding, 1100 m²
• aanleggen GS platen verharding, 3600 m²
• aanbrengen van verlichting
• aanbrengen van meubilair
• aanbrengen van beplanting
• planten van 40 stuks Betula pendula 45/50 in
 kelderdek
• het verrichten van bijkomende werkzaamheden


